
FIPECq + PROTEÇÃO
Para você ficar protegido em todos  
os momentos da vida.

A Icatu Seguros é a seguradora que cuida  
da proteção dos Participantes da FIPECq  
Previdência e seus familiares.



Para saber se foi sorteado basta verificar quais são 
os últimos números dos 5 sorteios realizados pela 
loteria Federal, conforme exemplo abaixo: 

VEJA COMO É FORMADO O NÚMERO DA SORTE:

1o prêmio 1 2 3 5 6

2o prêmio 2 2 0 9 7

3o prêmio 5 7 1 9 7

4o prêmio 4 3 3 5 6

5o prêmio 0 9 5 9 7

No contemplado 6 7 7 6 7

 Informações importantesi 

• Seu certificado será enviado por e-mail ou correio 
(conforme a forma de relacionamento que você 
escolheu). Nele você terá todas as informações 
do seu seguro e também o número da sorte para 
concorrer aos sorteios. 

• Você receberá a indenização da cobertura de 
proteção diretamente pela FIPECq.

Confira todos os benefícios  
disponíveis para você:  

 Coberturas1i 

P A R A  O S  S E U S  B E N E F I C I Á R I O S

Capital por Morte2 – Em caso da sua morte, 
a FIPECq irá complementar o seu saldo para 

aumentar o benefício mensal a ser recebido pelos 
seus beneficiários conforme o regulamento do 
plano. Cobertura até R$ 600 mil. 

P A R A  V O C Ê

Capital por Invalidez – Em caso de 
invalidez total e permanente, a FIPECq 

irá complementar o seu saldo para aumentar o 
seu benefício mensal a ser recebido conforme o 
regulamento do plano. Cobertura até R$ 600 mil.

 Assistênciasi

Seguro Viagem3 – Consiste em  
serviços como acompanhamento de 

menores, localização e transporte de bagagem  
e objetos pessoais, motorista substituto, despesas 
médico-hospitalares no exterior (limite de até €30 
mil), entre outros.
PARA ACIONAR O SEGURO ENTRE EM CONTATO:

Central de Atendimento nacional: 0800 026 1900 
Central de Atendimento internacional: +55 11 4133 9299 

Assistência Desconto Farmácia – 
Descontos que variam de 5% a 70% 

na compra de medicamentos nas farmácias 
credenciadas.
Central de Atendimento 24H: 0800 026 1900

Assistência Qualidade de Vida – Envio 
de profissionais para reparos domésticos, 

indicação de hospitais e médicos, planejamento 
nutricional, entre outros. 
Central de Atendimento: 0800 026 1900

Sorteio Mensal – Você receberá um número 
da sorte para concorrer a um sorteio mensal 

de R$ 5 mil4. Os sorteios são apurados com base 
na extração da Loteria Federal. 

1As coberturas de proteção do Módulo Sênior (66 a 80 anos) possuem 
carência de 12 meses. Não haverá período de carência em caso 
de evento gerador decorrente de acidente pessoal. Atualização das 
coberturas anualmente pelo IPCA. Além da atualização monetária, 
o valor das contribuições será ajustado na data de aniversário do 
certificado a cada mudança de idade do participante.  
2Período de cobertura do benefício: enquanto houver interesse do 
participante e os pagamentos estiverem sendo efetuados devidamente.  
3Seguro viagem garantido pela Starr International Brasil Seguradora S/A, 
CNPJ 17.341.270/0001-69, processo SUSEP nº 15414.900570/2014-11.  
4Para concorrer aos sorteios, os pagamentos referentes ao prêmio 
devem estar em dia. Valor bruto de impostos, sujeito à tributação com 
base na legislação vigente na época da premiação.

Seguro de Vida administrado por Icatu Seguros S/A, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 42.283.770/0001-39. Nºs processos SUSEP: Terceirização 
de Risco Faixa Etária: 15414.003237/2011-19. O registro deste plano na 
SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação 
à sua comercialização.

Acesse as Condições Gerais  
do seu FIPECq + Proteção. 

CLIQUE AQUI

Entre em contato com  
a FIPECq e saiba mais: 

0800 729 2094 
atendimento@fipecq.org.br 


